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Abstract 

It is recognized by scholars that Mullā Sadrā has three philosophical 

journeys: Fundamentality of quiddity, Fundamentality of existence on 

gradational unite, and Fundamentality of existence on individual Unite; 

With this in mind, the issue of motion, an important issue in Sadra's 

wisdom, has changed as a result of these three journeys; In this regard, the 

belief of “Natural Motion” is commensurate with the first level, the belief 

of “Substantial Motion” is appropriate with the second level, and the belief 

of “Renewal of Likes” is commensurate with the third philosophical 

journey of Mullā Sadrā; Each of this three journeys has its requirements 

and causes the evolution of related issues. Addressing the above-

mentioned issues, we have implicitly emphasized the longitudinal 

relationship between natural motion, substantial motion, and the renewal 

of the like, and their adherence to the longitudinal journey of Sadrā's 

wisdom.  

Keywords: Fundamentality of Quiddity, Fundamentality of Existence on 
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Motion, Substantive Motion, Renewal of Likes. 
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According to Scholars of Islamic philosophy, Mullā Sadrā has three 

philosophical journeys; that has led to changes in his different views; If 

these differences are not taken into account, it creates misunderstandings 

in recognizing Sadrā's final views and apparent conflicts in his view. The 

necessity of any journey is a change in the context of that journey; For this 

reason, from the Fundamentality of Quiddity to the Fundamentality of 

existence on Gradational Unite, and from there to the Fundamentality of 

existence on individual Unite, the related discussions have also changed; 

Mullā Sadrā has spoken during different opinions based on the 

requirements of these three paths, and he has mentioned some explicitly 

and some implicitly, and some are ready for newer conclusions. 

Presenting this philosophical journey, examining its results, and 

exploring the subordinate results will demonstrate a coherent plan of 

Sadrā's views. There is no need to emphasize that in Sadrā's wisdom, all 

issues are subject to the existence and the fundamentality of existence, and 

the evolution in this matter is definite in the mentioned wisdom; 

Therefore, the topic of motion will also change because it is one of the 

functions of the subject of existence. In the first journey, the Position of 

discussion about motion is the “Natural Sciences” because motion is one 

of the effects of the “Natural Body”; While in Sadrā's view, in the second 

stage, motion is an existential thing and one of the primary types of 

“Existence” and should be discussed in philosophy.  

In the first journey, motion is a quiddity fact, and that "motion is a 

quiddity fact" is not compatible with the realization of motion. Whereas 

in the second journey, due to the fundamentality of existence, motion is 

also an existential matter, and this point is emphasized more about the 

relation of motion with substance and accident, with Potency and Action, 

and with gradation in motion; In the first journey, motion in the category 

of substance is negated, and motion exists in only a few categories, while 

in the second one, motion is in the substance and, consequently, in 

accidents; According to the necessity of the first journey, the stability of 

the material world overcomes its change because the substances are fixed 

and some accidents move, While in the second journey, on the contrary, 
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motion prevails; Because the substance and, consequently, the accidents 

are variable. 

 In both cases, motion is defined as "reaching from Potent to Action"; 

This definition based on the first journey mostly means “having-not-

having and transformation-alteration”, but in the second one it means a 

differentiated-undifferentiated existence of an object.  

In the first journey, there is a contradiction between motion and mover, 

because motion requires both the capable and the active; Therefore, 

motion requires the contingent and the object; But according to the 

second journey, motion is a connected and distinct unit that is moving and 

motion is one thing, and the feature of the flow of the form of substance, 

which is the same as motion, is itself moving and subject to motion. 

In short, in proportion to the first journey, motion can be summarized 

as "Natural Motion" and in the second journey it can be called "substantial 

motion"; This meaning manifests itself in the form of "Renewal of Likes" 

in the third journey. In Sadrā's third journey, due to the evolution of 

Fundamentality of existence on Gradational Unite into Fundamentality of 

existence on individual Unite, and due to the evolution in the discussion 

of substance and accident, the concept of motion also changes from 

substance motion to Renewal of Likes; In this case, the Supreme Being is 

an Independent being and the rest of the beings are the Copulative 

Existence; The Supreme Being, the only independent substance and the 

rest of the accidents are completely dependent on him. 

Therefore, change in deviations will be achieved step by step by the 

bestowal of the grace of existence on the creatures by the Almighty. In 

this journey, motion is also a single and continuous matter, the reason for 

the existence of motion is the subsistence of beings with the subsistence 

(baga) of the Supreme being and not its maintenance (Ebga); Unlike the 

first two journeys, which were in the realm of materialism, the motion 

based on the third journey also develops in the realm of immaterial beings. 
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 مقدمه

تلف های مخهایی در دیدگاهمورد توافق اهل تحقیق است با تحولسهه سیر فلسفی مالصدرا که  

هایی در شناخت آرای نهایی صدرایی به صهدرایی همراه اسهت که عدم توجه به آن، هم بدفهمی  

دهد. صدرا در طول عمر معنوی و هایی ظاهری در دیدگاه او نشان میآورد و هم تعارضوجود می

در  ، تحولهر سیر طولیه کرده است؛ روشن است که الزممعرفتی خود یک سیر طولی را تجربه 

بسهتر آن سهیر است؛ لذا در طی مراتب از اصالت ماهیت تا به اصالت وجود وحدت تشکیکی و از   

 اند؛ مالصههدرا گاههای تابع نیز تغییر یافتهاین مقام تا به اصههالت وجود وحدت شههخصههی، بحث 

های این سه سیر سخن گفته مختلف بر اساس الزمهمتناسب با فحوای مباحث، و در خالل آرای 

و برخی را به صهراحت و برخی را به طور ضهمنی مورد اشهاره قرار داده است؛ و برخی نیز مهیای    

ن اول و پرداخته های جدیدتر است؛ به هر حال نشان دادن این سیر در وهلگیریبرداشت و نتیجه

سهوم طر  منسهجمی از آرای صدرایی را   ه ه در وهلدوم و کنکاش نتایج تابعه به نتایج آن در وهل

مباحث تابع بحث وجود و ه رقم خواهد زد. هیچ نیازی به تاکید نیسهت که در حکمت صدرایی هم 

باشهد و تحول در این موضوع در حکمت صدرایی محرز است؛ لذا بحث حرکت  اصهالت وجود می 

 اهد خواهد بود. نیز چون از توابع مبحث وجود است تغییری تبعی را در خود ش

 «موضوع حرکت در سه سیر فلسفی صدرا»سهابق بر این موضهوعی با عنوان یاد شهده یعنی    

مورد بحث و تدقیق قرار نگرفته است اما در موضوعات مرتبط، از جمله در ارتباط حرکت جوهری 

الت حرکت جوهری و تجدّد امثال تأمّ». از جمله و تجدد امثال، مقاالتی به نگارش در آمده اسههت

 سال سوم، شماره چهارم ،معرفت فلسفی که در مجله فنائی اشهکوری  تألیف محمد «هاو پرسه  

حق تعالی تنها جوهر هستی، سیر : »اما در مورد سهه مرتبه سهیر فلسفی، مقاله   چاپ شهده اسهت؛  

اندیشه دینی دانشگاه مجله ، «تحول جوهر و عرض بر مبنای سهه مرتبه سهیر فلسهفی مالصهدرا    

مسهههئله زمان در سهههه مرتبه سهههیر فلسهههفی  »مقاله  ؛57، پیاپی 0، شهههماره 02شهههیراز، دوره 

سههه »مقاله  و نیز 57سههال نوزدهم، شههماره اول، پیاپی معرفت فلسههفی، مجله ، «صههدرالمتألهین

 ۴۱سال  مجله پژوه  های فلسفی )دانشگاه تبریز( «های تشکیکی در عالم معرفت اسالمی گانه

 هر سه از این قلم، به چاپ رسیده است.  7۴شماره 

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/318#1
http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/318#1
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 بر مبنای سه سیر فلسفی مالصدرا  حرکت. 1

ل یافته تشکیشهوند ضرورتا از دو امر  در هر تبدیلی هر یک از دو چیزی که به یکدیگر تبدیل می

اسهت: امر مشهترث بابت و امر مختع عوض شهونده. اگر امر مشترث بابت، جوهر شیا باشد و    

امر مختع عوض شهونده، اعراض و صهفات آن باشند، تغییر در عرض است و اگر امر بابت جزا   

شونده، جزا جوهری دیگر آن یعنی جزا صوری آن جوهری مادی شیا باشد و امر مختع عوض

ه (. بنابراین بحث از جوهر و عرض شههالود060: ۴، ج۴731ر در جوهر اسههت)عبودیت، باشههد، تغیی

قوالت و مبحث مه بحث تغییر و حرکت است؛ در سه سیر فلسفی مالصدرا تحولی بنیادین در حوز

باید بنابراین به تبع آن تحولی هم در مبحث حرکت می جوهر و عرض روی داده اسهههت؛ه رابطه 

  :پردازیمها میتطبیقی آنه های مهم این تحول در سه مرتبه و مقایسروی داده باشد؛ به جنبه

 بر مبنای سیر اول فلسفی مالصدرا )اصالت ماهیت یا مبنای قوم( حرکت. 1-1

نگاه ماهوی ه را در مرتب« حرکههههت»ما در بخ  اول مقاله، تحول چند موضههوع مهم مرتبط با 

  دهیم:مورد بررسی قرار می

 حرکت در علم طبیعیبحث از . 1-1-1

معرفتی تعلق دارد؟ از میان سههه ه اولین نکته قابل توجه در باب حرکت این اسههت که به چه حوز

را در « کتحر»سینا مباحث مرتبه علم طبیعی، ریاضی و الهی، ارسطو و مشائیان پیرو او مانند ابن

دانیم که علم سههت. میها، حرکت از عوارض جسههم طبیعا ااند؛ چرا که از نظر آنطبیعیات آورده

از حقیقت جسهم و اقسام و انواع و احکام جسم و قوا  جسمانا و در  سهنتی  ه طبیعیات در فلسهف 

م موضههوع علزمینه معتقد اسههت: سههینا در اینابن کند.کل در مورد امور مرتبط با جسههم بحث ما

ضی در اعراباشد و بحث علم طبیعا رو که در معرض تغییر میطبیعا جسم محسوس است از آن

گویند و لواحقا اسههت که همراه جسههم اسههت از جهت متغیر بودن آن؛ و آن اعراض را ياتا می 

ه از چشوند خواه صور و اعراض باشند خواه آنهستند که به مقتضا  جسمیت به جسم ملحق می

بنگرید: جوادی آملی،  ؛ نیز5: ۴، ج۴۱27 ؛۴0: ۴76۴سههینا، شههود)ابنصههور و اعراض مشههتق می

اول، علم طبیعی اسههت؛ شههاهد خواهیم بود که ه در مرتب« حرکت»پس جایگاه (. 3: ۴۴، ج۴713
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شود و در نتیجه در حکمت الهی دوم از عوارض وجود بماهو وجود محسهوب می ه حرکت در مرتب

 گیرد. مورد بحث قرار می

  حرکت امر ماهوی است. ۲-1-1

است  ماهیتی»اند: شود؛ در تعریف جوهر گفتهجوهر و عرض تقسیم میدر فلسفه مشاا ماهیت به 

(. روشن 13: ۴۱2۱سینا، نیاز از آن نیازمند نخواهد بود)ابنکه هرگاه موجود شهود به موضوعی بی 

، ماهیت است؛ و چون از نظر «عرض و جوهر»اسهت که در مبحث یاد شهده، مقسهم تقسهیم به     

یرد؛ پذندارد جوهر نیز تقدم و تاخر و شدت و ضعف نمی مشائیان در ماهیت شدت و ضعف تحقق

آید که حرکت هم در جوهر تحقق نداشته باشد چرا که ویژگی حرکت این است سخن بر میاز این

 (. ۱7 همان:که قابل نقصان و زیادت و شدت و ضعف است)

وضع  هم در برخی از اعراض جسههم نظیر کیف و کم و نین وحرکت در واقع در اعراض و آن

شههود که: بحث از حرکت، امری ماهوی پس روشههن میدهد و جوهر امری بابت اسههت؛ روی می

اسههت. سههخت اسههت که بتوان میان قبول حرکت و ماهیتی دانسههتن آن باقی ماند. به تعبیر اهل 

با حرکات اشهههتداد  و « تباین وجودات»و همچنین فرض « اصهههالهت ماهیت »فرض تحقیق: 

هست منافات دارد و چون وقوع حرکت و وقوع استکمال و اشتداد در  «واقعیت»استکمالا که در 

حرکت، امر  قطعا و غیر قابل تردید اسههت پس، از فرض اصههالت ماهیت و همچنین از فرض  

وجود ه و روی به حیط (7۴3: 6 ، ج۴756تباین وجودات برا  همیشهه باید دست کشید)مطهری،  

ت و شاهد خواهیم بود که صدرا با اببات اصالت آورد؛ اتفاقی که اقتضهای سهیر دوم صهدرایی اسه    

 کند. وجود، حرکت را نیز امری وجودی تفسیر می

 رد قول به حرکت جوهر و قول به حرکت اعراض . 3-1-1

سینا، تغییر در عرَض و از نظر کسانی چون ابن -که ریشهه در آرای ارسهطو دارد    -بر مبنای قوم 

افتد تدریجی اسههت نه آنی. به واقع هم که در اعراض اتفاق میافتد نه در جوهر. تغییری اتفاق می

شههود از نوع تغییر تدریجی اسههت؛ تغییر آنی، کون و فسههاد اسههت و   چه که حرکت خوانده میآن

  را از نوع کون و فساد بدانند.اند ناگزیر باید آنکسانی که برای جوهر تغییر قایل شده
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ر که در جوهداند؛ دلیل اینهر را بر سبیل مجاز میحرکت در جو سهینا قول به برای همین ابن

؛ به گرددصهر  و فعلیت صر  آن باز می ه شهود به نبود کمال متوسهط میان قو  حرکت واقع نمی

تعبیر دیگر، طبیعت جوهر، دفعا است و میان قوۀ صر  آن و فعل صر ، کمال متوسطا نیست؛ 

اگر از  .(۴07: ۴76۴سینا، پذیرد)ابننماا و زیادی و شهدت و ضعف  زیرا که صهورت جوهر  کم 

این  اشپذیرد پرسیده شود پاسخکه چرا صهورت جوهری، کمی و زیادی نمی سهینا در باب این ابن

ناچار در میانۀ کما و زیادی، دو حالت بی  نیست: یا نوع او  اسهت که: اگر شدت و ضعف بذذیرد 

قا بماند پس صهههورت جوهر  تغییر نکرده بلکه ماند. اگر به نوع خود باماند یا باقی نمیباقا می

چه ضعیف بوده و شدید شده معدوم گردیده و تغیّر در عارض صهورت واقع شده است؛ زیرا که آن 

که جوهر معدوم نشهده اسهت و این کون نیسهت بلکه تغییر حال است؛ و اگر جوهر چون    حال آن

داث کرده است و همچنین در هر آنا ماند پس اشتداد، جوهر دیگری را احاشتداد یافت باقا نمی

صورت میان شود و در اینکه حال اشتداد باقا است جوهر دیگر  حادث و جوهر اولا معدوم می

گونه نیست و که اینشمار بالقوه ممکن خواهد بود، حال آنیک جوهر و جوهر دیگر جوهرها  بی

عی باشههد میان قوه و باطل و حادث شههدن صههورت جوهر  دفعا اسههت و چنین رویدادی که دف

 (.  17: ۴762مالصدرا،  بنگرید:نیز و  همانا  نیست تا حرکت تحقق یابد. )فعل  واسطه

کند برای نقد نظر که حرکت جوهری را اببات میمالصهههدرا مطهابق روش خود ضهههمن این 

ت که: این اس روش نقضیبرد که یکی نقضی و دیگری حلی است؛ سهینا از دو روش بهره می ابن

سهههینا را به وجود حرکت در کم و حرکت در وضهههع که خود او اعتقاد دارد نق  خنان ابنما سههه

گیرد، بر حرکت در کم و حرکت در وضهههع نیز کنیم. زیرا ایراد  کهه او بر حرکت جوهریه می ما

بعینه وارد است. زیرا جسم متحرث در کم نیز باید بالفعل دارا  کمیت باشد. پس موضوع حرکت 

م متحرث در مقدار، باید حتما دارا  حد خاص و فرد متعینا از مقدار باشههد و یا در کم یعنا جسهه

ای از مقدار، الزمۀ تشههخع و تعین او باشههد؛ بنابراین چگونه در ابنا  حرکت، در کم بهرهدسههت

که جسههم یاد شههده به هویت و تعین و گیرد، در حالیمعرض تبدل و تغیر مقادیر گوناگون قرار ما

(. اما مثال حلّ مالصدرا متناسب با مرتبه دوم و 17: ۴762)مالصهدرا،  ؟ا اسهت تشهخع خود باق 

تشهکیکی دانسهتن حرکت اسهت که در مرتبه دوم اشهاره خواهد شد. صدرا به صراحت تمام و به     
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به  ند؛داسههینا را به اختال  بین قول به ماهیت و وجود میدلیل تفاوت سههخن خود با ابندرسههتی 

نا از جهت عدم فرق بین وجود و ماهیت و یا از جهت اشههتباه میان صههفت سههیابنه نظر او، مغالط

 (.همان)وجود و دیگر اوصا  عارض بر موجودات است

را هم مختصههر یادآور شههویم که: از نتایج این بحث، دفعی بودن  فرعیه الزم اسههت این نکت

 تغییر جوهری از نظر مشاا و تدریجی بودن تغییر عرضی است. 

 ثبات بر تغییر غلبه . 0-1-1

گر چرا که ا ویژگی حرکت در این مرتبه آن اسههت که: ببات غالب اسههت و تغییر و حرکت قلیل. 

شوند، جواهر بابت است و به تعبیر ارسطو تنها در سه مقوله ماهیات به جوهر و عرض تقسهیم می 

مان: هکند)سینا بعدتر حرکت در وضع را هم اضافه میابن دهد وکم و کیف و نین حرکت روی می

ی جمع تر پارمنیدسههسههنگینه (. در واقع در این قول بین نظر پارمنیدس و هراکلیتوس با کف۴77

  موضوع را شاهد خواهیم بود.شده است؛ در حالی که در سیر دوم عکس این

 متواطی بودن حرکت . ۵-1-1

گاه در یددر بخ  طبیعیات، ضهمن اشاره به سه د « نسهبت حرکت با مقوالت »سهینا در بحث  ابن

؛ به واقع هم کندامر مشههکک بودن حرکت را به صههراحت رد می مورد نسههبت حرکت با مقوالت،

اش در نهایت حرکت تشکیکی است و هم دیدگاه که الزمه« سیال بودن جوهر»دیدگاه مربوط به 

ه از مقول»گزیند که: به داند و دیدگاهی را برمیرا مردود می« مشهههکک بودن جوهر»مربوط بهه  

هایی که در این موضهوع مطر  شهده در سه مورد   دیدگاهداللت دارد؛ « بودن حرکت« ینفعلان»

   کلی قابل جمع است:

 اند.گروها حرکت را از مقوله ان ینفعل دانسته - ۴

اند و معتقدند: کمیت و گروها مقولهه را جنس گفته و حرکت را نوعا از جنس دانسهههته  - 0

ها نوع سیال  حرکت است. به ند قار و سیال و در هرکدام از آنکیفیت و مکان هریک دو نوع دار

عبارت دیگر حرکت کما، کمّ سهیال اسهت، و حرکت کیفا، کیف سیال؛ و حرکت مکانا؛ مکان   

 اند حرکت جوهر  جوهر سیال است. سیال، و حتا گفته
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  معنا واحد مانند وجود و وحدتاند حرکت هیچیک از اجناس نیست بلکه گروها گفته - 7

ها مقول به تشکیک است. مذهب دوم باطل است زیرا مثال سیاه اسهت دارا  اصهنافا؛ که بر آن  

توان گفت سهیاها اسهت یا اشتداد سیاها، زیرا که در سیاه شدن سیاها یا موجود   شهدن را نمی 

توان گفت شدت یافت و اگر موجود است پس بابت اسهت یا نیسهت اگر موجود نیست چگونه می  

 (.۱60: ۴762سینا، توان حرکت گفت)ابنت و زیادتا بر او عارض شده است و این را نمیاس

سهینا با رد دیدگاه دوم و سوم در مورد دلیل مردود دانستن دیدگاه سوم گوید: مذهب سوم  ابن

از  اند پس یا باید یکااصههنا  حرکت از معانا کلا اسههت که مقول بر کثیرین  باطل اسههت زیرا

یک از آن ده مقوله منطبق ندانیم باید عدد مقوالت را از را با هیچگانه باشهههد یا اگر آندهمقوالت 

نا  کنیم که همه اصده باال ببریم تا حرکت هم یکا از اجناس به شمار آید. ما به برهان بابت می

 (. همان)ینفعلمقولۀ انحرکات یک مقوله است و آن عبارت است از: 

ب و المراتحرکت متواطا متسهههاو »ایی نظر ابتدایی در مورد حرکت، به تعبیر عالمه طباطب

( که در برابر حرکت مشههکک واحد ۴02: ۴، ج۴735طباطبایی، «)کنداالجزاا را ایجاب مامتمابل

عبارت است  -اندکه مشهائیان هم به کار برده  -دانیم که تعریف حرکت المراتب اسهت. می مختلف

؛ «وه نسههبت به غایت  از آن حیث که قوه وصههول  باقا اسههت کمال اول برا  جسههم بالق» از:

الوجود به کمال بانا و غایت اسهت که با وصههول  قوه مربوطه زائل  ناگزیر این کمال اول، متعلق

چنان اتصههالا که موجب وحدت اسههت، و بدیها گردد، و کمال اول متصههل به کمال بانا، آنما

ود واحد در حال قوه اسهت و هر حد  از حدود این  اسهت که وجود واحد بالفعل اقو  از همین وج 

ود شمتصهل که جزا آخر فرض شهود، به حکم بطالن جزا الیتجز ، بالقوه به دو جزا منقسم ما  

ست، و پایان اکه جزا دوما در این انقسام، جزا آخر است و آن نیز بر وتیره مذکور قابل انقسام با

ه ضهعیف به سهو  مرتبه قو  است، و حدود فعلیه   الزمه این تحلیل، متدرج بودن حرکت از مرتب

اند، و حد بالفعل فقط همانا حد  است که هنگام حصول ، آن به استثنا  حد اخیر، جملگا بالقوه

شهههود، هر موجود بالفعل بدون قوه، موجود  اسهههت مجرد غیر ماد ، پس هر حرکت منقطع ما

وشهههن گردید: حرکت متواطا غیر گردد. با این بیان رحرکتا هنگهام حصهههول تجرد منقطع ما 

 (. 02، همانمشکک بالمعنا و غیر معقول است)
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 نداشتن = استحاله( -تعریف حرکت به قوه و فعل )= داشتن. ۶-1-1

، «فعل» به« قوه»روشن است که با رد تشکیک در جوهر و نیز با رد تشکیک در حرکت، رسیدن از 

را نخواهد داشت؛ در هر دو مرحله تعریف  معنای مورد انتظار در حرکت جوهری و حرکت تشکیکی

اند؛ اما انگار دو بار معنایی متفاوت از هر دانسته« خروج تدریجی شیا از قوه به فعل»حرکت را 

ها قابل برداشت است که اقتضای خاص هریک از این مراتب است؛ این نحو از مرتبهکدام از این

 ر معنا ندارد؛ و در عرض نیز نهایتا به دلیل تغییراتسینا در جوهبه نظر ابن« از قوه به فعل رسیدن»

 سینا با باطل دانستن سخن کسانی که به حرکتبسیار اعراض به نحو استحاله ظاهر خواهد شد؛ ابن

ند و کانسانی یا تخم گیاهی را به عنوان مثال يکر می« نطفه»جوهری قایل هستند رشد تدریجی 

تدریجا  «منا»اند اند این است که دیدهحرکت جوهر  شدهکه بعضا قائل به گوید: دلیل اینمی

اند شود و به این واسطه توهم کردهیابد و تخم گیاه تدریجا گیاه میبه صورت حیوانیت تکوّن می

و کمی  های کیفیاستحالهسینا حقیقت امر در مورد رشد نطقه را به که در اینجا حرکتا است. ابن

پی  از « منا»سینا از نظر ابن بینیم:را نمیدهد و ما آنانی روی میگرداند که پنهبسیاری باز می

 ها  کیفا و کمّا هستها استحالهگردد که میان آنکه حیوان شود تکوّنات دیگر عارض او میآن

از او « منا»یابد تا موقعا که صورت است همواره به تدریج استحاله ما« منا»که هنوز و درحالا

سینا در مورد علقه، مضغه و استخوان و عصب و عروق و چیزهای گردد. از نظر ابنخلع شود و علقه 

کنیم؛ این روال تا بدان مرحله ادامه دارد که منی صورت دیگر این گونه است و هر چند ما درث نمی

ره شود تا در انسانیّت قوت یابد و باالخکند و استحاله میحیاتی یابد؛ و همچنین همواره تغییر می

وقعا برسد که صورت انسانیت از او جدا شود و بمیرد. و ظاهر این احوال چنان است که به نظر م

ها جملگی یک حرکت است از صورت جوهر  به صورت جوهر  دیگر و گمان اینه آید هممی

ها  متعدد در ها و سکونبلکه حرکتکه چنین نیست رود که در جوهر حرکت هست و حال آنمی

 (. ۴06: ۴، ج۴۱27 ؛۴06: ۴76۴ینا، س)ابنکار است

ساز خواهد بود؛ جایی که روشن است که به اقتضای چنین نگاهی، وحدت حرکت نیز مساله

به نوعی قول به تباین وجودات خواهد انجامید و در نتیجه سخن از  ۴اصالت وجود حاکم نباشد
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سینا برخال  این سخن و به در حالی که ابن 0وحدت حرکت به کثرت حرکت منتهی خواهد شد؛

 حرکات بسیار معتقد است: 

 هإلا صور هجوهری هلکن ظاهر الحال توهم نن هذا سلوث واحد من صور»

و لیس کذلک، بل  هنخر ، و یظن لذلک کأن فا الجوهر حرک هجوهری

 (. ۴06: ۴، ج۴۱27، همو«)ههناث حرکات و سکونات کثیر

جوهر جاری است، تصویری معقول از حرکت  آید بدون توجه به تشکیک که دربه نظر می

های مختلف و توان ارائه داد؛ و در نهایت، حرکت، امری عرضی خواهد بود که به استحالهنمی

شود. تعبیر هم اگر بتوان موضوع واحدی فرض کرد( محدود میموقتی بر روی یک موضوع )آن

فت چنانچه تکثیر و تجزیه شود هر حد  از حدود مسا»عالمه طباطبایی در این مورد است که : 

 ت، زیرانبوده اس برنگردند، لزوماً بین آنها حرکت ا  که اجزا  مفروضه در آن به تشکیکبه گونه

 انجامد و کثرت تحلیلا مزبور، نظیر کثرتا است کهکثرت چنانا به حرکت متواطا و متشابه ما

ت که بین یابد، بدیها اسالنوع، تألیف مااز عناصر مختلف« مثلًا یاقوت»شود: انواع مرکبه گفته ما

، ۴735)طباطبایی، «عناصر مفروضه در مرکب، نه حرکتا موجود است، و نه تشکیکا برقرار است

 (. ۴0۴: ۴ج

به جای داشتن و نداشتن، یا استحاله پذیرفتن، بیشتر به  دوم قوه و فعل در حرکته در مرتب

فعل حالت اجمال و تفصیل یک حقیقت واحدند؛ و به شود؛ یعنی قوه و اجمال و تفصیل معنا می

جای قول به کثرت حرکات، قول به وحدت تشکیکی حرکت حاکم است؛ که به تفصیل در سیر 

  دوم اشاره خواهیم کرد.

 موضوع حرکت . ۷-1-1

مالصدرا در مباحث حرکت کتاب اسفار، در ضمن مبحث مربوط به موضوع حرکت، نخست بر 

گاه در فصلی با عنوان نشیند آنور مهم در باب موضوع حرکت به بحث میمبنای قوم در سه مح

بر مبنای خود که مبتنی بر اصالت وجود و حرکت جوهری است کامال مباحث « حکمت مشرقی»

 د: شوکالم به اختصار به این سه محور اشاره میه دهد. برای دوری از اطالای ارایه مییافتهتحول
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... یجب نن یکون شیا بابت بوجه حتا  هسیال هحال هنن الحرکحرکت به موضوع نیاز دارد:  .۴

 (.71: 7، ج۴763)مالصدرا، هیعرض له الحرک

تواند بالقوه مح  باشد و موضوع حرکت امری است که مرکب از قوه و فعل است: نه می .0

ل و مما بالفع همما بالقو هیلزمه نن یکون جوهرا مرکب الهوی هفموضوع الحرکنه بالفعل مح : 

 (.همان)جمیعا و هذا هو الجسم

-حرکت، صورت نوعی هیچ جوهری نیست؛ یعنی هیچ نوع جوهری متقوم به حرکت نمی .7

لنوع  هصور هال یجوز نن یکون الحرکباشد: و حرکت صورت و فصل هیچ حقیقت جوهری نیست: 

ی اببات این نکته، چهار دلیل يکر (. صدرا برا62همان: لوجوه من البیان) همن الجواهر الجسمانی

که حال آن (.۴77: ۴۴، ج۴71۱جوادی آملی،  همان؛گذاریم)کرده است که به منابع مربوطه وا می

. موضوع حرکت الزم نیست مرکب از دو امر 0خواهد. . حرکت موضوع نمی۴متناسب با سیر دوم، 

تواند صورت نوعیه و منوع یک جوهر باشد که تفصیل آن در سیر دوم . حرکت می7متمایز باشد. 

 اشاره خواهد شد. 

 کمدهد که من حیث المجموع، در باب موضوع حرکت دستنظر در دیگر آبار صدرا نشان می

پنج دیدگاه از سوی صدرا ارایه شده که دو مورد آن با سیر اول و اصالت ماهیت سازگار است و دو 

دیدگاه اصالت وجود وحدت تشکیکی و در نهایت یک مورد به دیدگاه اصالت وجود مورد دیگر با 

 هیولا»اول از سیر فلسفی است، یکی ه دو مورد که مرتبط با مرتبگردد. آنوحدت شخصی باز می

 هیولا در هر آنا است؛ دلیل صدرا بر موضوع بودن هیولی در حرکت این است که:« ما هصور مع

ست و بنابراین از ابتدا تا انتها  حرکت یک امر بابت باقا داریم و آن امر بابت همراه با صورتا ا

(. اگر قبل از اببات حرکت جوهری، 05۱: ۱، ج۴13۴)مالصدرا، است« ما هصور مع هیولا»باقا 

های عرضی شروع شود، و موضوع حرکت را جسم بدانیم که مرکب از هیولی و بحث با حرکت

اولی با وحدت جنسی و ابهامی خود و با استعدادهای متوالی و پیاپی، صور  صورهٌ ما است، هیوالی

 (.۴31: ۴۴، ج۴71۱)جوادی آملی، پذیردگوناگون را یکی پس از دیگری می

نامد. در بعضا تعبیرهای صدرا می« ماهیت»مالصدرا همچنین گاه موضوع حرکت جوهری را 

 (. 6۴: 7، ج۴13۴مالصدرا، )آمده است که موضوع باقا در حرکت خود ماهیت است
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 و محرک  تغایر حرکت و متحرک. ۸-1-1

بر مبنای حرکت در اعراض، حرکت و متحرث دو چیز است. مالصدرا در یک مرتبه با نظر به 

ا که جمبنای قوم، معتقد است میان حرکت و متحرث تغایر وجود دارد؛ بنا بر استدالل صدرا، از آن

جا که حرکت، حادث و بلکه حدوث به قابل نیاز دارد، و از آنحرکت، صفت وجودی امکانی است 

است به فاعل نیاز دارد؛ این دو باید متغایر و متفاوت باشند چون محال است یک شیا هم قابل 

قابل، غیر از فاعل است همچنان که قابل غیر از مقبول  (.73: 7، ج۴763، همو)باشد و هم فاعل

ه قابل حرکت نسبت یک عارض به معروض خودش در یعنا خود حرکت است. نسبت حرکت ب

 است. یعنی امر  است« محموالت بالضمیمه»دو از قبیل اینه خارج است و به عبارت دیگر رابط

(. اصوال در این ۴7: ۴۴، ج۴756که عروض  بر موضوع خودش در ظر  خارج است)مطهری، 

سیر دوم، که مبتنی بر حرکت در جوهر عناصر حرکت باهم تغایر دارند؛ در حالی که در ه دیدگاه هم

عناصر  هچیزند و وحدت حرکت بسیار مورد تاکید است، بلکه هماست، نه تنها حرکت و متحرث یک

  حرکت به جز محرث باهم وحدت دارند.

 بر مبنای سیر دوم فلسفی مالصدرا )اصالت وجود وحدت تشکیکی( حرکت. ۲-1

تبه مرپردازیم. روشهن اسهت که خصلت این  مالصهدرا می دوم از سهیر فلسهفی   ه ما اکنون به مرتب

است؛ بنابراین ما باید بتوانیم هر سه خصلت « محوریمحوری و تشهکیک وجود محوری، وحدت»

 را در مورد حرکت در این مرحله شاهد باشیم: 

 حث در الهیات، به جای بحث در طبیعیات. ب1-۲-1

م، که حرکت در بخ  طبیعیات مورد بررسی اول و حکمت پیشین یعنی مبنای قوه برخال  مرتب

داند چرا که حرکت را منحصر به گرفت؛ مالصدرا حرکت را از احکام و اوصا  وجود میقرار می

گاه به حرکت جوهری قائل است. از نظر او داند و نخست به اصالت وجود و آنعوارض جسم نما

یرد گصدرا از این سخن نتیجه می وجود جسم باشد؛« مقوّم»تواند حقیقتا است که ما« حرکت»

که: حرکت فقط از عوارض جسم نیست تا در قلمرو طبیعیات قرار گیرد. در حکمت صدرایی، حرکت 

است نه از اقسام بانویۀ آن؛ یعنا انقسام موجود به حرکت و « موجود بما هو موجود» از اقسام اولیۀ



  
134 

به  ه و فعل است، نه از قبیل انقسام موجودسکون )یا به بابت و سیال( از قبیل انقسام موجود به قو

امور عرضی. بنابراین جایگاه واقعی بررسی موضوع حرکت در فلسفۀ اولا است نه در طبیعیات؛ 

 و الفعل و هما بالمعنا األعمّ من هو السکون فإنّهما یشبهان القوّ هالحرک»صدرا در این مورد گوید: 

عوارض الموجود بما هو موجود إي ال یحتاج الموجود فی عروضهما له إلا نن یصیر نوعا خاصّا 

: ۴7، ج۴71۱جوادی آملی، ؛ 05: 7، ج۴756مطهری،  ؛02: 7، ج۴763)مالصدرا، طبیعیّا نو تعلیمیا

۴۴ .) 

شد و در ارض موجود طبیعی محسوب میکه تا قبل از مالصدرا حرکت از عودر واقع سرّ این

-گرفت این بود که: حرکت را منحصر در چهار مقوله مینتیجه در طبیعیات مورد بحث قرار می

داند. طبق این دانستند که از عوارض جسم است؛ اما صدرا حرکت را از عوارض متن هستی می

ی ه تعبیر مالهادی سبزوارشود. بآن ظاهر میه تفسیر، هستی مقدم بر ماهیتی است که در حاشی

، ۴713جوادی آملی، «)سیالن از لواحق جسم نیست، بلکه از مبادی جسم و مقدم بر آن است»

 (. 0۴: 7سبزواری، تعلیقیه بر اسفار، ج مالهادی؛ ۴6۴: ۴۴ج

 وجودی بودن حرکت به جای ماهوی بودن آن  .۲-۲-1

امری وجودی به حسههاب شههد در این مرتبه اول اگر حرکت امری ماهوی محسههوب میه در مرتب

آیهد؛ در واقع دلیهل انتقال حرکت از طبیعیات به الهیات، امر وجودی بودن حرکت اسهههت؛ که   می

 های دیگر نیز این موضوع قابل اشاره و تاکید است:اشاره کردیم؛ اما از جنبه

: از جمله تقسیمات از جهت تقسییم وجود به سیکون و حرکت و ثابت و سیال   .۴

قد  فیه، و هله ال حرک هو ما ال ماد هفله مادّ هبابت و سیال است: فما له حرکوجود، تقسهیم آن به  

، ۴763مالصدرا،  ؛۱۱2: ۴۱03)طباطبایی، تبیّن من الفصهل ننّ الوجود ینقسهم إلا بابت و سهیّال   

 (.  02: 7ج

در حکمهت متعالیه، حرکت از عوارض و   از جهیت رابهه حرکت با جوهر و عرض:  .0

اول از احوال و اقسام وجود ه مرتبه برخال  مرتبلوازم صورت جوهری طبیعت است. جوهر در این

ای است که صدرا در باب موضوع حکمت عامه بودن جوهر اسهت؛ یکی از دالیل این سخن نکته 

 ها ببت و تحقّق نن الحکملمّ هالکلیّ هفصهل فی تحقیق موضوع الحکم »شهود:  و عرض یادآور می
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للموجود  هاألقسهههام األولی عنعن نحوال الموجود بما هو موجود و  هاألولا و العلم األعلا بهاحثه  

(. در ۴1۴: ۴753)مالصدرا، «المطلق ... لها بقسهم من اقسام الوجود، کالواجب و الجوهر و العرض. 

 ما در این مبحث بر موضوعمبحث قبلی بر موضهوع بودن حرکت در حکمت اعلی تاکید داشتیم ا 

شههود پس بر امر وجودی عارض بودن عرض و جوهر تاکید داریم؛ حرکت که بر جوهر عارض می

 اول(. ه )برخال  مرتباست

: در این مرتبه قوه و فعل هم از موضهههوع از جهیت تعریف حرکیت به قوه و فعل   .7

و  هو السهههکون فهإنّهمها یشهههبههان القوّ    هالحرکه »حکمهت اعلی و از احوال و عوارض وجودنهد.   

وجود ه وجودند؛ بنابراین حرکت نیز نحوه (. در واقع قوه و فعهل نحو 02: 7، ج۴763، همو)«الفعهل 

   است.

بحث خواهد شههد که حرکت امری مشههکک اسههت؛   از جهت تشییکید در حرکت: .۱

 تشکیک در ماهیت راه ندارد بلکه در وجود جاری است؛ بنابراین حرکت امری وجودی است. 

 تدریجی بودن حرکت جوهر به جای دفعی بودن آن  .3-۲-1

، تغییر دو نوع اسههت: دفعی و تدریجی؛ حرکت، تغییر تدریجی اسههت؛ در جوهر  قوم بر مبنای نظر

ود. شبنابراین تغییر در جوهر از نوع دفعی خواهد بود که کون و فسههاد خوانده می حرکت راه ندارد

در حالی که از نظر صههدرا، تغییر در جواهر آنی و از نوع کون و فسههاد نیسههت بلکه زمانی و از نوع 

 ؛ و حقیقت حرکت نیز به نحو حدوث تدریجی یا خروج تدریجی از قوه به فعل است.حرکت اسهت 

 (.  067: ۴، ج۴731عبودیت،  ؛00همان: )

بنا به نظر مشهائیان، به ویژه ارسهطو، در جوهر اشهیاا کون و فسهاد است نه حرکت، بر جوهر     

ه مکتب ترین نمایندسینا که بزرگفرماسهت و سکون زمانا. ابن اشهیاا تغییرات آنا و دفعا حکم 

اساس  را معتقد است:ارسطویا در فلسفه اسالمی است همین نظر را تأیید کرده است؛ ولا مالصد

دهد و اعراض تبعا و طفیلا هسههتند و شههما جوهر را امر  بابت  عالم ما را جوهر تشههکیل ما

کند و حال آنکه در سههراسههر جهان ماده، بباتا وجود گاه تغییرات دفعا پیدا مااید که گهپنداشههته

 (.  ۴۴3: 7، ج۴756)مطهری، ندارد و آرامشا نیست



  
136 

ه ر در مرتب؛ یعنی اگغلبه تغییر بر ببات اسهههت، اوله متناظر با مرتب از نتایج فرعی این مرتبه،

مبنا، جواهر بابت و پنج قبل غلبه با سههکون بود و حرکت و تغییر هم وجود داشههت چرا که بر آن 

مرتبه بساط ببات و سکون برچیده شد. چرا که جوهر متغیر است عرض هم بابت اسهت اما در این 

 ربط سههیاله جوهرند به حکم متابعت متغیر خواهند بود. در عین حال مسههالو اعراض هم که تابع 

 زمینه گوید:  ماند که صدرا در اینبه بابت باقی می

الفائ  من الجاعل نحو بباته و  إنّماما و  هو لکهلّ شهههاا ببات ما و فعلی 

 ه، فال محالقوته هفعلیته؛ فإيا کان ببات شههاا ببات تجدده، و فعلیت ه فعلیّ

ا، ه)مالصهههدریکون الفهائ  من األول علیه هذا النحو من الثبات و الفعلیّ 

 (.  ۴63: 7، ج۴763

دهد و اعراض تبعا و طفیلا هستند اساس عالم ما را جوهر تشکیل ما بنا به نظر مالصهدرا، 

 راسرکند و حال آنکه در سگاه تغییرات دفعا پیدا مااند که گهو قوم، جوهر را امر  بابت پنداشته

جهان ماده، بباتا وجود ندارد و آرامشهها نیسههت و نباید گفت که جهان متحرث اسههت بلکه باید 

« متحرث»گفهت که جهان یک واحد حرکت اسهههت و یک جریان دائم اسهههت. در اینجا مراد از  

متحرکا اسههت که عین حرکت اسههت. در اعراض اسههت که متحرث و حرکت دوتاسههت، لکن در 

 (. ۴31: ۴7، ج۴756)مطهری، جوهر، متحرث و حرکت یکا است

  تشکیکی بودن حرکت به جای متواطی بودن آن  .0-۲-1

آید حرکت، امری متواطی باشد؛ اما بر مبنای اصول حکمت گفتیم که به اقتضای سیر اول الزم می

خاصه و در نتیجه سیر دوم صدرایی تصور حرکت بدون تشکیک محال است؛ حرکت، امر واحد 

همین وحدت اتصالی است؛ به تعبیر مالهادی سبزواری، اتصال اش به متصلی است که تشخع

(؛ یعنی حرکت در 5۱3: ۴762)سبزواری، وحدانی چه قارّ باشد چه غیر قارّ مساوق با وحدت است

و  ای از آن ضعیفافتد؛ بازگشت تشکیک به امری واحد است که مرتبهبستر وحدت اتفاق می

است؛ و شیا از مراتب ضعیف خود به مراتب شدید خود  ای دیگر امر شدیدتر همان امر واحدمرتبه
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اش در سیر و حرکت است؛ و این حالت برخال  حرکت منسوب به مرتبه اول است که الزمه

 :بودن است؛ به تعبیر عالمه طباطبایی« االجزااالمراتب و متمابلمتواطا متساو »

ه ب هر حرکتا که بین حدود فعلیه آن، شدت و ضعف تشکیکا نباشد،»

وجها از حرکت بسیط جوهر  یا حرکت تبعا عرضا  هیچ

 (. ۴0۴: ۴، ج۴753)طباطبایی، «نیست

پذیر نخواهد بود. مالث تشکیک در هر ه تعبیر دیگر، بر اساس این سخن اصال حرکت امکانب

االختال  بوده باشد؛ بنا بر نظر اهل االشتراث در آن عین مابهچیز  عبارت از این است که مابه

 دهد هموارهموجود ممتد بالذات که گستردگا و جریان مداوم، هویت آن را تشکیل ما»حقیق، ت

مشکک و دارا  مراتب طولا متفاوت است؛ مثال تفاوت و اختال  بین حرکت تند و حرکت کند، 

ت وجه در خارج از حقیقبیرون از هویت حرکت نیست؛ یعنا منشأ این اختال  و تفاوت را به هیچ

توان پیدا کرد؛ زیرا ما به االشتراث بین حرکت سریع و حرکت بطاا همان حقیقت حرکت نما

حرکت است؛ کما اینکه ما به االختال  بین حرکت سریع و حرکت بطاا نیز چیز  جز حقیقت 

 (. 3۴: 7، ج۴732)ابراهیمی دینانی، «حرکت نیست

ه ب« حقیقتاجمال و تفصیل و استمرار= دو مرتبه از ید » قوه و فعل: . ۵-۲-1

 « استحاله»جای 

اول، تعریف قوه و فعل به دلیل وقوع حرکت در اعراض بیشتر معنای ه اشاره کردیم که در مرتب

 توان اشاره کرد: مهم میه با خود به همراه دارد؛ در حالی که در سیر دوم به دو نکت استحاله

به بیشتر دو مرت« ه و فعلقو». با توجه به اصالت وجود، تشکیک در وجود، وحدت حرکت و... ۴

از یک حقیقت واحد و در نتیجه نسبت اجمال و تفصیل به هم دارند. در تعابیری از مالصدرا به 

نقول فی الجواب إن المقوی »... 7صراحت، لفظ قوه و اجمال و فعلیت و تفصیل به کار رفته است؛

درا، مالص«)و علا اإلجمال هبالقو هلکنها موجود -علیها و إن لم یوجد بالفعل و علا التفصیل 

 (. 076: 7، ج۴763
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درا شد در حالی که مالصقوم، حرکت در بخ  طبیعیات بحث میه . اشاره کردیم که در فلسف0

که قوه و فعل از بحث قوه و فعل قرار داد؛ دلیل این را بعد ازرا از امور عامه دانست و جایگاه آنآن 

فلسفه است همان دلیلی است که قوه و فعل در بحث حرکت مباحث امور عامه و در نتیجه موضوع 

ث فلسفی ای تواط ئی. اما دلیل بحاز نوع اجمال و تفصیل و بلکه تشکیکی تدریجی است نه استحاله

قوه و فعل از اقسام وجود است؛ یعنی وجود تقسیم  بودن قوه و فعل این است که: -و نه طبیعی  –

گونه که وجود به خارجی و يهنی و به واحد و کثیر هم تقسیم شود به بالقوه و بالفعل همانمی

هایی دوگانهه هم باشد؛شود. در عین حال، وجود با فعلیت، با خارجیت و با وحدت مساوق میمی

جا گفتیم )یعنی فعل با قوه، واحد با کثیر، خارجی با يهنی( ظاهرا با هم تقابل دارند اما هیچ که این

تناق ، » ههیچ یک با مقابل خود از اقسام تقابل چهارگانه یعنی رابط یک مقابل دیگری نیست؛

 شان تقابل تشکیکی است.نیست؛ بلکه تقابل« تضاد، تضایف و ملکه و عدم ملکه

اختال  میان واحد و کثیر مانند اختال  میان وجود يهنا و وجود خارجا و نیز » به واقع

 -االتحاداالمتیاز به مابهچرا که در این موارد نیز مابه اختال  میان وجود بالفعل و وجود بالقوه است.

گردد. چه، وجود يهنا نیز فا نفسه یک وجود خارجا باز ما -که همان خارجیت و فعلیت است

درجه از خارجیت و ترتب آبار را که برخا دیگر از موجودات دارند، فاقد است و در است، منتها آن

چنین وجود بالقوه نیز فا نفسه یک وجود شود. همهنیت مامقایسه با آن موجودات متصف به ي

بالفعل است، لکن درجه ضعیفا از فعلیت را دارد که در مقایسه با وجود  که دارا  درجه باالتر  

وجود مساوق با فعلیت  (. پس۱61: 0، ج۴733)شیروانی، «رودباشد، بالقوه به شمار مااز فعلیت ما

ای از فعلیت همان وجودی است که حالت علیت است؛ و درست مرتبهای از فاست؛ قوه خود مرتبه

اش را دارد؛ و اینجاست که با تحقق حرکت از مراتب مادون خود به مراتب مافوق همان وجود قوه

سانی انه دهد. نطفه، حالت بالقوکند و دقیقا با همین سیر است که حرکت روی میواحد سیر می

  اش را داشت.رسد که در بطن خود قوهاست که با حرکت به فعلیتی می
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 موضوع حرکت   .۶-۲-1

مع  هیولی»و بار دیگر « ماهیت»اول از سیر فلسفی صدرا، موضوع حرکت، یک بار ه در مرتب

. موضوع 0. موضوع حرکت امر بابتی است، ۴عنوان شد. در عین حال تاکید شد که: « صوره ما

 . حرکت، صورت نوعی هیچ جوهری نیست. 7حرکت، امری مرکب از قوه و فعل است؛ و 

 یابند:ر دوم تحول شگرفی میاما سه محور یاد شده متناسب با سی

داند که با متناسب با سیر دوم، صدرا موضوع حرکت جوهری را طبیعت سیال جوهر می .۴

مبانی وجود محور او متناسب است؛ طبق این تفسیر در حرکت جوهر  نیاز  به موضوعا غیر از 

الصدرا، )م7موضوع این حرکت است ۱خود جوهر نیست؛ و طبیعت سیال جوهر که ياتا متجدد است

(. موضوع حرکات عرضا، شاا جوهر  متحرث است، 66: 7، ج۴13۴و مالصدرا،  37: ۴، ج۴۱۴5

و موضوع حرکت جوهر  خود حرکت مزبور است، زیرا موضوع حرکت، باید ياتا باشد که حرکت 

جا که يات جوهر  سیال و به آن قیام پیدا کند و برا  آن موجود شود، و حرکت جوهر  از آن

ت هم حرک ست قائم به يات بوده برا  خود موجود است و وجود لنفسه دارد، و بنابراینمتحرکا ا

خالصه  (.۴5۴: ۴735متحرث. هم موضوع حرکت است و هم خود حرکت)طباطبایی، است و هم

تواند موجود باشد. یعنی خواهد؛ خود حرکت در خارج به يات خود میکه: حرکت موضوع نمیاین

وجود جوهر است و بانیا اگر برای حرکت موضوعی باشد، موضوع آن نیز باید ه اوال حرکت نحو

 (.۴۱7: ۴0، ج۴71۱سیال باشد)جوادی آملی، 

که موضوع حرکت مرکب از قوه و فعل باشد، صدرا معتقد است باید معنای در مورد این .0

طر  است موضوع، مورد مداقه قرار گیرد: اگر حرکت در جایی باشد که عارض و معروض خارجی م

ها در خارج، مرکب از امری است که با آن بالفعل است و در طی سخن درستی است که موضوع آن

؛ 67: 7، ج۴763باشد)مالصدرا، زمان حرکت بابت است و امر دیگری که بالقوه است و متحرث می

 حرکت چه که در( اما اگر عروض از نوع تحلیل عقلی باشد مانند آن۴5۱: ۴۴، ج۴71۱جوادی آملی، 

جا بالقوه عین بالفعل است و گردند؛ در اینجوهری مطر  است قوه و فعلیت به جهت واحد بر می

 ها متضمن دیگری است. در وجود جوهر متحرث، قوه و فعل از همدیگر جدا نیستند. هر یک از آن
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و إن کان العروض بحسب التحلیل العقلی کما فی اللوازم فالقابل و الفاعل 

عین ما بالفعل  هنی ما بالقو هواحد هجه هو الفعلی هحد و القوهناث نمر وا

، ۴71۱جوادی آملی،  ؛67: 7، ج۴763)مالصدرا، کل منهما متضمن لآلخر

 به بعد(. ۴33: ۴۴ج

تواند صورت نوعیه و اما در باب موضوع سوم، صدرا در این مرحله معتقد است حرکت می .7

سخن، کامال مبتنی بر اصالت وجود و اصل حرکت منوع یک جوهر باشد. تکیه مالصدرا در این 

وجود است و صورت نیز نحوه وجود است؛ ه جوهری است؛ بر اساس حرکت جوهری، حرکت نحو

وجود در حکمت پیشین سابقه ندارد و اختصاصی سیر دوم صدرایی ه بازگرداندن صورت به نحو

 به بعد(. ۴33: ۴۴، ج۴71۱)جوادی آملی، است

  به جای تغایر حرکت و متحرک وحدت حرکت و متحرک  .۷-۲-1

از نظر مالصدرا، حرکت امر واحد متصل و متشخع است؛ چرا که امر متصل واحد دارای وجود 

باشد؛ اگر حرکت امر واحد متصل نباشد بلکه دارای حدود واحد است و وجود عین تشخع می

نس باقی یا بالجگوناگون و مختلف باشد این سخن که سیاهی در اشتداد خود بالشخع یا بالنوع 

  ؛۴17: 7، ج۴763 ؛۴22: ۴762)مالصدرا، گونه نیستکه این نباشد صحیح خواهد بود درحالی

۴762 :15.)  

راز این سخن، در همین ویژگی اصلی سیر دوم صدرایی نهفته است که: از نظر او وجود اصل 

ر و الس ن است:است و بر حسب هر مرتبه و مقامی دارای صفاتی ياتی است و به يات خود متعی

و هو متعین بذاته و ال یکون کلیا و  هفیه نن الوجود هو األصل و له بحسب کل مقام صفات ياتی

  (.همان)به ضربا من االتحاد باعتبار تطوراته فی نفسه هعنه المتحد هإن اختلفت المعانی المنتزع

نظر اهل تحقیق: های وحدت اتصالی حرکت، وحدت متحرث و حرکت است؛ بنابراین از از الزمه

بنا بر  -جوهر، متحرث بالذات است و اصل همۀ حرکات، همان حرکت متحرث بالذات است. 

حرکت جوهریه نسبت موضوع حرکت )یعنا قابل حرکت( و خود حرکت، نسبت عارض و معروض 

متحرث و حرکت  نیست، نسبت محمول بالضمیمه و موضوع خودش نیست. در حرکت جوهر،

 نفسه(. به تعبیر عالمه طباطبایی: چون وجود فا۴۴6: ۴۴، ج۴756)مطهری، خارجاً یک چیز است
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ها از سنخ وجود لنفسه است، واحد، یعنا در موضوعات جوهر  که وجود آن« ناعتا»و وجود لغیره 

نفسه در جواهر، وجود محمولا لنفسه بوده، و وصف جوهر  و سیالن صورت وجود لغیره وجود فا

ر این صورت الزاماً متحرث عین حرکت و موضوعات جوهر  در و نفس حرکت است، پس د

شان، متحرکات، و در عین حال، حرکاتند. و به عبارتا: وصف سیالن صورت جوهر  که تحرث

عین حرکت است، خود متحرث و موصو  به حرکت است، زیرا وصف جوهر  مذکور که وجود 

ه و لنفسه است، پس ناگزیر در این مورد، نفسلغیره و ناعتا بوده در جواهر متحرکه عین وجود فا

، نفسه آنوصف، عین موصو ، و حرکت، عین متحرث است به خال  وصف عرضا که وجود فا

لغیره یعنا نعت از برا  موضوع است، و از این رو مقتضا  وقوع حرکت در اعراض، مغایرت بین 

 (. ۴۴۱: ۴ج ،۴735متحرث یعنا يات موضوع و بین حرکت است)طباطبائا، 

 بر مبنای سیر سوم فلسفی مالصدرا )اصالت وجود وحدت شخصی( حرکت .3-1

هدانی ربی بالبرهان النیر العرشی إلا صراط مستقیم من »با تصریح مالصدرا با این عبارت که: 

 هشریک له فی الموجودی ال هشخصی هواحد هکون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیق

شود وی فراتر از اصالت وجود وحدت تشکیکی روشن می (010: 0، ج۴763)مالصدرا، «هالحقیقی

به اصالت وجود وحدت شخصی قایل است؛ و همین موضع، دیدگاه نهایی مالصدرا در اتمام و 

دوم  ههای مرتبتکمیل فلسفه است. چون وجه اشتراث هر دو مرتبه، وجود است، برخی از ویژگی

 های مختع به خود را همین حال ویژگیسوم مشترث است اما در عه سیر فلسفی صدرا با مرتب

ای برخوردار است؛ بنابراین برای رعایت اختصار ما تنها به بحث حرکت نیز از چنین ویژگی دارد؛

 پردازیم:وجوه متفاوت سیر سوم با سیر قبلی می

 تحول حرکت بر مبنای تحول در جوهر و عرض  .0-1

تابع بحث وجود است، بحث حرکت در که خود « جوهر و عرض»سیر، با محور قرار دادن در این

طر  با ترین مفاهیم، شاهد تحولی بنیادین خواهد بود؛ چرا که از یکحکمت صدرایی در مهم

وجود مواجه هستیم و از طر  دیگر با تحول در بحث جوهر و عرض؛ اشاره ه تحول مباحث در حیط

مرتبه نشود؛ در ایتقد میکردیم که مالصدرا در سومین سیر فلسفی خود به وحدت شخصی وجود مع
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الربط به حق تعالی. صدرا در بحث جوهر و حق تعالی وجود مستقل است و مابقی وجودات عین

عرض نیز با تغییر تعریف جوهر و عرض و تطبیق آن با سیر سوم فلسفی خود، حق تعالی را تنها 

 که بر مبنایحال آن التعلق به حق تعالی.داند و مابقی موجودات را عرض و عینجوهر هستی می

هر مرتبه به تعریف جو سیرهای قبلی، حق تعالی نه جوهر بود و نه عرض؛ صدرا در حقیقت در این

مبنای این  سازد؛ بردهد، و به تبع آن، مصداق جوهر و عرض را نیز دگرگون میو عرض ارتقا می

الذات واجب جوهر حقیقی موجود مستقلی است که به يات و هویت خود موجود و بتحول: 

است که بر حسب يات و هویت خود متعلق  عرض حقیقی آن( و 771: ۱، ج۴766)مالصدرا، است

ببات صدرایی به اه جوهر بودن حق تعالی و تطبیق آن با سیر سوم فلسف 6(.همان) به غیر خود باشد

بارت که عکنیم و ما در این فرصت تنها به تحول بحث حرکت در این مرتبه اشاره می 5رسیده است

یعنی مساله اصلی این است که: با جوهر نامیدن «. تحول حرکت جوهری به تجدد امثال»است از 

حق تعالی و عرض نامیدن دیگر وجودات، تغییر و تجدد و حرکت، و به ویژه اصل حرکت جوهری 

ی گبه تجدد امثال یا تبدل امثال بدل خواهد شد؛ این سخن با بقیه عناصر تعریف حرکت هم هماهن

 دارد:

 موضوع حرکت در سیر سوم .1-0-1

کم به چند موضوع مطر  شده از سوی صدرا برای موضوع حرکت اشاره در مراتب قبل، دست 

ر خیلی مهم از موضوع حرکت هم متناسب با سیه کردیم که متناسب با مراتب قبلی بود؛ اما دو نکت

درا باشد؛ صمراتب حرکت میسوم صدرایی است: در واقع دلیل نیاز به موضوع حرکت، حفظ وحدت 

 در برخی از سخنان خود حافظ وحدت مراتب حرکت در حرکت جوهر  و سیالن طبیعیت سیال را

وحدت » توان برای دیدگاه صدرا آورد این است که:داند؛ توجیهی که میمی امر مفارق یا مجرد

عرض  طور که وجودحرکت به خودش است چه حرکت عرضا و چه حرکت جوهر ، ولا همان

قائم به وحدت  -چون عین وجودش است  -قائم به وجود جوهر است، قهراً وحدت عرض هم 

طور که وجود جوهر ماد ، قائم به یک عقل مجرد است قهراً وحدت جوهر جوهر است. باز همان

این سخن این است ه (. الزم۱03: ۴۴، ج۴756)مطهری، ماد  هم تابع وحدت عقل مفارق است

آن به آن از سوی امر مجرد خواهد بود. ه جوهر نیز به بقای حاصل از افاض که بقای حرکت در
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، صدرا متناسب با این مرتبهموضوع حرکت بود، « طبیعت سیال جوهری»قبل که ه برخال  مرحل

داند؛ و بر این اساس، باقی بودن طبیعت سیال جوهری را تنها مجرای انتقال فی  حق تعالی می

 داند: تعالی که به بقای حق تعالی می حرکت را نه به ابقای حق

ینتقل إلیها ها اعلا منها،  هياتی هنحو غای همتوجه هان حرکتها الذاتی

دس، و جوار الق همن هذا العالم الا عالم اآلخر هفینتقل نشأتها فا کل لحظ

 هعقلی هو اللّه یعقبها بالبدل و یحفظ نوعها بتعاقب االمثال و بوجود صور

ببقاا اللّه ال بابقاا اللّه کما  ه... و انما ها باقی عند اللّه دائما. هها موجود

 (. 055: ۴، ج۴766)مالصدرا، بوجوده ال بایجاده هانها موجود

عاقب و اللّه یعقبها بالبدل و یحفظ نوعها بت»دو تعبیر در این عبارت صدرا قابل تامل است؛ یکی: 

لّه ال ببقاا ال هو انما ها باقی»و دیگری:  «عند اللّه دائما هها موجود هعقلی هاالمثال و بوجود صور

دیدگاه کامال با سیر سوم فلسفی صدرا سازگار این «بوجوده ال بایجاده هبابقاا اللّه کما انها موجود

جا تمام موجودات و از جمله طبیعت سیالی که در سیر تدریجی تکاملی رو به عالم است؛ در این

به بقای حق تعالی و نه ابقای او و به وجود حق تعالی و نه ایجاد او باقی  آخرت دارد در نهایت

است. تفاوت بقا با ابقا روشن است؛ همان تفاوتی است که میان وجود با موجود، فقر با فقیر و غناا 

با غنی وجود دارد و در نهایت از فرق نهادن میان وجود رابط و رابطی معلول در نسبت به علت و 

 گیرد. تفاوت وجود رابط با وجود مستقل نشأت می هم ازآن

قایل « باقی»استقاللی بر شیا این است که: در ابقاا ما وجودی نیمه« بقاا»با « ابقاا»فرق 

الت وجود یعنی اص حق تعالی با مخلوقات بر مبنای سیر دومه گونه که در تحلیل رابطشویم؛ آنمی

ی ااستقاللی قایل هستیم؛ و طی آن موجودات را مرتبهتشکیکی، بر مراتب وجودات وجودی نیمه

دانیم و موجودات، دارای وجودی فقیر و وابسته نسبت به حق تعالی هستند؛ اما از وجود حقیقی می

اا تحول فقیر به عین فقر، و ابقاا به بق یابد،الربط تغییر میدر سیر سوم، چون وجود محمولی به عین

 ود. شستقاللی، وجودی عین وابستگی )نه وجود دارای وابستگی( لحاظ میاوجود نیمهیابد و آنمی

 دهد. درارجاع حرکت به وجود، برخی از مباحث مربوط به اقسام فاعل را نیز تحت تابیر قرار می

اصطال  طبیعی، فاعل، علت تغیّر و علت حرکت است؛ و فاعل در تعبیر حکیم الهی علت وجود و 
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 حرکت نیز فاعل معطیه شود تا اعطاکنندرجاع حرکت به وجود موجب میهستی است. اه اعطاکنند

وجود باشد. نسبت حرکت به وجود، نسبت فقر یا غنی به هستی است؛ بر اساس امکان فقری، 

ین گونه که فقر، عاحتیاج، وصفی زاید بر يات وجود محتاج نیست؛ بلکه عین يات آن است. همان

، ۴713)جوادی آملی، حرکت نیز عین يات وجود متحرث است يات فقیر و غنا عین يات غنی است

 (. ۴60: ۴۴ج

 تجدد امثال به جای حرکت طبیعی و حرکت جوهری  .۲-0-1

اگر حرکت طبیعی بر مبنای نظر قوم، و حرکت جوهری بر مبنای اصالت وجود وحدت تشکیکی 

ا تبدل ی تجدد»بر حول تعبیر « حرکت»ه قابل طر  است، بر مبنای وحدت شخصی وجود هم نظری

لربط اموجودات عینه شکل خواهد گرفت؛ حق تعالی تنها وجود مستقل هستی است که هم« امثال

چه در سیرهای اول و در نظر از مراتب گیرند؛ بنابراین آنبه اویند و دم به دم از او فی  وجود می

ند در سیر کپایین به باال یعنی در قوس صعود به شکل حرکت طبیعی یا حرکت جوهری جلوه می

 به شکل تبدل یا تجدد امثال جلوه سوم و در قوس نزول، با لحاظ فیاضیت يات حق تعالی، حرکت

 ند: کنماید؛ صدرا ضمن تشبیه هستی به دریا و مخلوقات به امواج دریا، بر تبدل امثال تاکید میمی

ها ، فالکائنات فیهاشکالها و صورها فا کل لحظ همنها: تغیرها و استحال»

 هتکون فیها اال و ال بد و ان تفسد فها متعاقب هالمواج، و ما من صورکا

صدرا، «).من تبدل االمثال فا کل حینالکون و الفساد سیما علا ما رنیناه 

 (. 771: ۴، ج۴766

 مساله حرکت در مجردات  .3-0-1

تعلق  هم به عالم مادیات و هم به عالم مجرداتروشن است که حرکت مزبور یعنی تجدد امثال 

کم از مالصدرا در اببات حرکت برای مجردات دست دارد؛ یعنی در مجردات هم تازگی وجود دارد؛

ذیرند پمادی، استحاله میه که: مخلوقات از حیث جنبتوان سراغ گرفت: اول ایندو نحو بیان را می

وتی لکیند؛ از نظر صدرا، هر موجود مُلکی، متعالیشان باقی به بقای حقتجردیه و از حیث جنب

طبیعیون بحث به میان  ،ها و زمین و ستارگانهایی مانند آسماندارد؛ از وجوه مادی و مُلکی پدیده
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گویند؛ آورند؛ و از وجوه ملکوتی و نفوس محرث و مالیک مدبرشان، حکمای الهی سخن می

محرث  ،گروهی از مالیکه در صفو  اعلی تعلقی به این عالم ندارند و با حرکت غایی حبی

ظر شان از نو کونی اند؛ که وجوه دنیاییاند و گروهی نیز مالیک مدبر این عالمجودات این عالممو

ملکوتی و صورت  یابد و وجوهوضع و جوهر با توارد امثال دایم در تبدل است و استحاله می

شان کتاب محو و اببات است و صورت روحی شان در نزد حق تعالی موجودند؛ صورت نفسانیعقلی

 (. 720: ۴، ج۴766)مالصدرا، لو  محفوظ شانقلیع

که: از نظر صدرا مجردات تام حدوث ياتی دارند؛ و حادث ياتی در مقام يات، امکان دوم این

فی  واجب از الاقتضای ياتی به ه ياتی دارد و ال اقتضاا نسبت به وجود و عدم است؛ و به وسیل

نحو من التغیر  هو هذه الصیرور» (.۴62: ۴۴ج، ۴713)جوادی آملی، شودوجوب بالغیر متحول می

 هعلا التدریج حرک ه، کما نن االنتقال فی المقوالت األربع المشهورهياتی هفکأنه حرک

پس با بیان صدرا، حدوث ياتی با نحوی از حرکت ياتی همراه  (.۴6: تا )مالصدرا، بی«هزمانی

  (.۴62: ۴۴، ج۴713است)جوادی آملی، 

حرکت جوهری را ظهور و نمود تجدد امثال دانست و تجدد امثال را بطون و توان در واقع می

بود حرکت جوهری؛ از نظر صدرا حق تعالی که واجب الوجود و فاطر کل وجودات است محرث 

تمام امور متحرث است اما بر نحو تشریق عقلی و امداد نوری. صدرا ضمن اشاره به حقیقت سخن 

ال احب  انی»دو تعبیر او با هم که فرمود: ه تعبیر قرآنی و مقایسحضرت ابراهیم علیه السالم در 

 گوید: حقیقت مطلب در مورد تغییر« و نری ابراهیم ملکوت السماوات و االرض»و فرمود: « اآلفلین

ایم؛ و آن افول و دبوری که در طبایع جسمانی و حرکت را با تعبیر حرکت جوهری به اببات رسانده

افتد؛ افتد از جهت جوهر و يات هم تحقق میاوضاع اتفاق می یئات واست از جهت صفات و ه

ها بر سبیل تجدد امثال وجودی است که نه جسم است و نه يات آنه دارندکننده و نگهدگرگون

بنابراین سخن حضرت ابراهیم علیه السالم در این مَحمل است که: در افول وجودات  جسمانی است؛

-که بقای ملکوت و صور عقلیر هر لحظه نظر انداخت همراه با اینبر حسب تجدد جوهرهایشان د

 شان را باقی به بقای حق تعالی دید و از این عالم دبور و زوال به عالم ربوبیت سفر نمود)مالصدرا،

 (. ۱۱: 6ج ۴763
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که حرکت در مجردات بر مبنای تعریف حرکت و قوه و فعل و... محال است، اما در باب این 

 گفتنی است: 

در سیر سوم باید جهت هستی از قوس صعود به قوس نزول تغییر یابد؛ یعنی غالب و بلکه   .۴

های هستی هم از این رویکرد باید نگریسته شود از جمله جریان هستی و در نتیجه تبیینه هم

 امثال. یا حداقل با لحاظ هر دو وجه تفسیر شود.  مساله حرکت و تجدد

در این مرتبه یعنی در سیر سوم، تعبیر ایجاد به تجلی دگرگون شده است یا بهتر بگوییم  .0

ذیرند. هم پکند و در نتیجه موجودات تجلی او را میارتقاا یافته است؛ بنابراین حق تعالی تجلی می

ای است؛ و در هم به دالیل عقلی، تجلی هر لحظهو « کل یوم هم فی شان»ه به اقتضای کریم

پذیرند؛ و در نتیجه دم به دم تازه نتیجه، موجودات چه مجرد و چه مادی این تجلی را دم به دم می

ممکنات، دریافت هر لحظه فی  از حق تعالی ه الفقر بودن همعینه شوند؛ اصوال الزمهم می

یافت وحی تشبیه کرد که به تعبیر صدرا، حرکت در توان به دراست. این نوع دریافت فی  را می

 آن به نحو حرکت نزولی است: 

فینزل الفی  من عالم األمر إلا النفس، فهی تطالع شیئا من الملکوت 

فس . بمّ یفی  من النهنو وهمیّ هنو خیالیّ هحسیّ هلقوّ هغیر مستصحب همجرّد

ال بما انضمّ إلیها من الکالم فی الخی هفتمثّل لها الصور هالخیالیّ هإلا القوّ

 هو العبار هالمتمثّل ه، بمّ تنحدر الصورهو صقع الرحم همن معدن اإلفاض

إلا الحسّ الشاهد، بل النفس تنزل من  همن الخیال و المتخیّل هالمنظوم

العالم األعلا إلا األوسط بمّ إلا األدنا فتشاهد فی کل عالم ما یتعار  

ذه و ه هعروجیّ هاالولا، ألنّ تلک الحرک هعکس الحاللها و یناسبها علا 

فی کلّ عالم من العوالم  هفتسمع الکالم و تبصر الصور هنزولیّ

 (.722: ۴766)مالصدرا، هالثالب

ه دلیل اند و الزم نیست ب؛ و به دلیل امکان، متصف به دریافت فی اندممکناتماسوی اهلل،  .7

مادی بودن، نیازمند باشند؛ البته این منافاتی با نیاز مضاعف وجودات مادی نیست؛ در واقع نیاز در 
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تری دارند. این دریافت در مجردات وجودی ضعیفه موجوات مادی شدیدتر هم هست چون درج

و مفی  فی  قرار فی  و در مادیات، هم به نحو مجالی نوشونده ه به شکل مجرای نوشوند

ق: نماید. به تعبیر اهل تحقیگرفتن و هم به نحو ترکیب از قوه و فعل و پذیرش و تکامل روی می

برخا از موجودات ممکن در پیدای  و تحقق خوی  در خارج و گرفتن فی  وجود و قابل جود »

این  مفارقات از ها را کافا است؛شدن نیازمند به چیز  جز امکان ياتا نیستند، و امکان ياتا آن

اند. در این دسته حرکت استکمالا و مادۀ حامل، که از قوه به فعل برسد، راه ندارد، بلکه این دسته

دسته ابداعا هستند... مفارقات این معنا از حرکت را ندارند، البته حرکت حبّا و یا ماده به معنا  

 (. 0۴3: 7، ج۴735زاده، شود)حسندیگر را واجدند که در مباحث عرفانا بیان ما

م، اول عاله گونه که با ماده نسبت دارد با زمان نیز نسبتی دارد. اگر در مرتبحرکت همان .۱

سرایت زمان، عالم عقل یعنی عالم مجردات ه دوم حیطه سریان زمان، عالم ماده است در مرتبه حیط

ان فی األحکام، و فإن الزمان و المکان متوافق»مح  است که دهر نام دارد؛ به تعبیر مالصدرا 

متالزمان فی نحو الوجود و القوام، منسلکان فی سلک واحد من « متا»و « نین»

عالم ه انگ( بنابراین از لحاظ مکانی با لحاظ سه مرتبه، تعابیر سه52: 6، ج۴766مالصدرا، «)االنتظام

یرد که به گشکل می« زمان، دهر، سرمد»ه گانو از لحاظ زمانی تعابیر سه« ماده، مثال، عقل»

(. حقیقتا چه منعی خواهد داشت قوه در ۴۱22موسوی،  ؛ترتیب باهم تناظر دارند)بنگرید: بابایی

ا مثالی جگونه که ماده در آنمرتبه مثال به نحو قبول فی  جلوه کند؛ همانمراتب باالتر در شأن آن

کند. ها جلوه میبهماده، به نحو دهری و سرمدی در آن مرته و عقلی است؛ و زمان در این مرتب

 اند. طور که ابدان اخروی نیز ابدان مثالی و اخرویهمان

گاه پذیر است؛ و از دیداهل عرفان امکانحرکت شوقی و حبی است که از دیدگاه  بعدینکته  .7

موجودات ساری است؛ ه صدرا از عشق و شوق حرکت به سوی معشوق الزم آید؛ عشقی که در هم

(. )برای توضیح بیشتر در مورد ۴76 : 5، ج۴763برقرار است)مالصدرا،  و بلکه نظام هستی به عشق

  (.7: ۴710يهبی،  ؛سعیدی مهر ؛حرکت در مجردات بنگرید: کامرانی
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 گیری   نتیجه .۲

چه گفته شههد: در سههیر اول یعنی مبنای قوم، جایگاه بحث از حرکت، علوم طبیعی اسههت بنا بر آن

حالی که از نظر صهدرا در سیر دوم حرکت امری  چون حرکت از عوارض جسهم طبیعی اسهت؛ در   

 باید در الهیات مورد بحث قرار گیرد.و می است« موجود بما هو موجود» از اقسام اولیۀوجودی و 

توان میان امر ماهوی بودن حرکت و قبول در سهههیر اول حرکت امری ماهوی اسهههت و نمی 

وجود، حرکت نیز امری وجودی است و حرکت جمع کرد؛ در حالی که در سهیر دوم به تبع اصالت  

این نکته با توجه به نسههبت حرکت با جوهر و عرض، با قوه و فعل و با تشههکیک در حرکت تاکید 

 یابد؛ بیشتری می

که شههود و تنها در چند مقوله حرکت وجود دارد حال آندر سههیر اول حرکت در جوهر نفی می

بات ب اعراض اسهت؛ بنا بر اقتضای سیر اول،  بر مبنای سهیر دوم حرکت در جوهر و به تبع آن در 

ی کنند در حالاند و برخی از اعراض حرکت میعالم ماده بر تغییر آن غلبه دارد چرا که جواهر بابت

  که در سیر دوم برعکس آن، حرکت غلبه دارد؛ چرا که جوهر و به تبع آن اعراض متغیرند.

باشهد اما بر مبنای سیر دوم، حرکت امری   آید حرکت امری متواطیبنا به مبنای قوم الزم می

 مشکک است.

اند؛ این تعریف در مبنای تعریف کرده« رسههیدن از قوه به فعل»در هر دو مرتبه حرکت را به  

کند اما در سیر دوم به معنای اجمال و قوم بیشهتر معنای داشهتن و نداشتن و استحاله را افاده می  

 تفصیل وجودی یک شیا است.

 مع هیولا»صدرا برای موضوع حرکت که حافظ حرکت است، دو تعبیر ماهوی  در سهیر اول  

را موضههوع  «طبیعت سههیال جوهر»دهد اما در سههیر دوم را پیشههنهاد می« ماهیت»و « ما هصههور

ی نیاز از موضوع معرفداند و در گامی دیگر حرکت جوهری را به دلیل همین سهیالیت ياتی، بی می

 سیر سوم، امری مفارق و در تعبیری دیگر بقای با حق تعالی است. در کند. امر حافظ حرکتمی

در سههیر اول میان حرکت و متحرث مغایرت حاکم اسههت چرا که هم به قابل و هم به فاعل  

اما بر مبنای سیر دوم، حرکت نیاز وجود دارد؛ بنابراین حرکت به عارض و معروض نیازمند اسهت؛  
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وصف سیالن  چیز است ورث و حرکت در خارج یکی است که متحامر واحد متصهل و متشهخص  

 صورت جوهر  که عین حرکت است، خود متحرث و موصو  به حرکت است. 

رد خالصه ک« حرکت طبیعی»توان در عنوان که متناسب با سیر اول حرکت را میخالصه این

 جلوه« ثالتجدد ام»نام داد؛ این معنا در سیر سوم به شکل « حرکت جوهری»را و در سیر دوم آن

 کند.  می

در سهیر سهوم صهدرایی به تبع تحول اصهالت وجود وحدت تشکیکی به وحدت شخصی و به     

دلیهل تحول در بحهث جوهر و عرض، مفهوم حرکهت نیز از حرکهت جوهری وجهه تجهدد امثال       

ا اند؛ حق تعالی تنهیابد؛ در این مرتبه، حق تعالی وجود مسهههتقل و مابقی موجودات وجود رابطمی

مخلوقات، اعراض تابع اویند؛ بنابراین تغییر و تحول در اعراض دم به دم از ه مسههتقل و همجوهر 

فی  وجود از سههوی حق تعالی بر مخلوقات حاصههل خواهد شههد. در این سههیر حرکت نیز ه افاضهه

امری واحد متشخع است، دلیل باقی بودن حرکت، بقای موجودات به بقای حق تعالی است و نه 

مادیات بود، حرکت بر مبنای سههیر سههوم به ه دو سههیر اول که حرکت در حیط ابقای آن؛ برخال 

و کونی مجردات از نظر وضع و  وجوه دنیاییکند؛ بر این اساس مجردات نیز بسهط پیدا می ه حیط

ق شان در نزد حملکوتی و صورت عقلی جوهر با توارد امثال دایم در تبدل و استحاله است و وجوه

  لو شانشهان کتاب محو و اببات اسهت و صهورت روحی عقلی   نفسهانی  تعالی موجودند؛ صهورت 

ظهور  ه. فاعلیت حق تعالی در این مرتبه فاعلیت بالتجلی است و در نتیجه حرکت با مسالمحفوظ

 و نمود و تجلی و شانیت قابل تفسیر است.

 ها نوشت پی

ممکن است کسانی معتقد سازگاری اصالت وجود با تشکیک وجود و وحدت شخصی وجود روشن است؛ اما  .۴

باشند که اصالت وجود با تباین وجودات سازگار است؛ این سخن به دالیل مختلف محل تامل دارد؛ چرا که 

از نظر صدرا، وجود مساوق با وحدت است و تباین بالذات بین وجودات، به معنای کثرت مح  حاکم بر 

نحو ط خود غیر از دیگری است و هیچهاست. چرا که در این فرض، هر موجودی به يات بسیمیان آن

ه، کها برقرار نیست و تنها در مفهوم وجود که امری عارضی است اشتراث دارند. دیگر اینارتباطی میان آن

انجامد در تباین بالذات، چون به معنای غیریت مح  همه موجودات است، به اشتراث لفظی وجودات می

یکی و در نتیجه به نحو اشتراث معنوی است. دلیل دیگر، حالی که مفهوم وجود در همه مصادیق خود 
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سنخیت میان علت و معلول است که تنها بر مبنای اصالت وجود قابل تبیین است؛ در مساله تباین بالذات، 

گونه سنخیتی میان علت و معلول وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در این مورد مراجعه کنید به مقاله هیچ

، حسینی شاهرودی، سید مرتضی، «ها با اصالت وجود یا اصالت ماهیتوجودها و ارتباط آنتباین بالذات »

 . 07: 67، شماره ۴712پور، رسول، خردنامه، بهار حسین
 و بلکه حرکت غیر قابل تبیین خواهد بود. .0

 ممکن است کسانی این قوه و فعلیت را در معنای استعدادی آن ندانند.  .7

بذاتها نمر سیال إنما نشأت وجودها بین ماده شأنها القوه و الزوال و فاعل مح  شأنه بل الحق نن الطبیعه  .۱

اإلفاضه فال یزال ینبعث من الفاعل نمر و ینعدم فی القابل بم یجبرها بإیراد البدل و هکذا علا االتصال 

رج منها إلیه فهی فذلک األمر هو الطبیعه. و نما الحرکه فهی نفس الخروج من القوه إلا الفعل و نما الخا

 الماده و الطبیعه ما به یخرج فالترکیب بینهما اتحادی و نما المخرج فهو جوهر آخر ملکی نو فلکی.
نن العله القریبه فی کل نوع من الحرکه لیست إال الطبیعه و هی جوهر یتقوم به الجسم و یتحصل به نوعا  .7

بت و تحقق من هذا نن کل جسم نمر و هی کمال نول لجسم طبیعی من حیث هو بالفعل موجود فقد ب

متجدد الوجود سیال الهویه و إن کان بابت الماهیه و بهذا یفترق عن الحرکه ألن معناها نفس التجدد و 

 االنقضاا. 
هو وجودات  -بالمعنا الحقیقی الذی يکرناه -فالواجب جلّ يکره جوهر بهذا المعنا حقیقه... و العرض .6

ب بحس« الجوهر»بحسب الماهیه جوهرا بالمعنا المشهور نو عرضا،    الممکنات کلها سواا کان الممکن

نی: متحده مع مفهوم الوجود العقلی الذی من  -المشهور ماهیه غیر الوجود، حقّها فی نن یکون موجوده

ماهیه هو ال« العرض»نن ال یکون فی موضوع. نی معناه لیس نعتا لمعنا آخر، و  -المفهومات العامه الشامله

ا آخر، فهما مفهومان عامّان و کون بحسب وجودها العینی و عند موجودیتها العینیه نعتا لشیالتی ت

 موضوعاهما ماهیتان عقلیتان.

مستقلی از این قلم نگاشته شده ما تنها با  گانه مقالهجا که در موضوع جوهر و عرض در مراتب سهاز آن .5

م. گذاری وع جوهر و عرض را به مقاله یاد شده وامیپردازیم و جوانب موضمختصر، به بحث حرکت می اشاره

(، حق تعالی تنها جوهر هستی، سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه ۴711بنگرید: بابایی، علی )

 .02 -۴:  57، پیاپی 0، شماره 02سیر فلسفی مالصدرا، اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره 
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 منابع 

  ( ۴732ابراهیمی دینانی، غالمحسهین )  تهران: پژوهشگاه علوم قواعد کلی فلسهفی در فلسهفه اسالمی ،

 . انسانی و مطالعات فرهنگا

 مترجم: فروغی محمد علی، تهران: فن سماع طبیعی )ابن سینا(، ( ۴76۴سهینا، حسهین بن عبداهلل )   ابن

 امیر کبیر. 

 قم: کتابخانه عمومی حضههرت آیت اهلل  الشههفاا )الطبیعیات(،ه.ق( ۴۱27سههینا، حسههین بن عبداهلل ) ابن

 العظمی مرعشی نجفی )ره(.

 اهلل المرعشا.  قم: مکتبه آیت الشفاا)المنطق(،ه.ق( ۴۱2۱الرئیس ) سینا، شیخابن 

 ها و علل طر  نظریات فلسههفی ناسههازگار در آبار زمینه( »۴71۱نیا سههیدجلیل )انواری سههعید؛ حسههین

 .76 -7۴: 51، شماره خردنامه صدرا ،«مالصدرا

 ( ۴711بابایی, علی« ) حق تعالی تنها جوهر هستی، سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه سیر

 .02-۴: 57، شهههماره 02سهههال، اندیشهههه دینی دانشهههگاه شهههیراز فصهههلنامه، «فلسهههفی مالصهههدرا

10.22099/jrt.2020.5711 

 ( ۴713بابایی، علی )دانشگاه محقق اردبیلی.، اردبیل: انتشارات های عالم معرفت گانه سه 

   ( ۴۱22بابایی، علی؛ موسهوی، سهیدمختار« ) در سه مرتبه سیر فلسفی صدرالمتألهین« زمان»مسئله»، 

 6۱ه۱1: 57، سال نوزدهم، شماره اول، پیاپی معرفت فلسفی

 ( ۴711بابایی, علی« )های فلسههفی  مجله پژوه  «های تشههکیکی در عالم معرفت اسههالمی گانه سههه

 doi: 10.22034/jpiut.2020.37782.2491.۱۴۴-735: 7۴، شماره ۴۱، سال دانشگاه تبریز

 ،قم: اسراا.۴7و  ۴۴، ج رحیق مختوم( ۴71۱) عبداهلل جوادی آملی ، 

     ها با تباین بالذات وجودها و ارتباط آن( »۴712پور، رسول )حسهینی شهاهرودی، سهیدمرتضهی؛ حسین

 . 07: 67، شماره ۴712، بهار خردنامه، «اصالت وجود یا اصالت ماهیت

 ( ۴735رضانژاد، غالمحسین )،قم: آیت اشراق.  مشاهد األلوهیه 

 ( ۴762سههبزواری، مالهادی ) تهران: مرکز نشههر تعلیقات بر الشههواهد الربوبیه فی المناهج السههلوکیه ،

 دانشگاهی. 

 ( ترجمه و شر  بدایه الحکمه، قم: بوستان کتاب. ۴733شیروانا، علا ) 

 قم: بوستان کتاب.  مجموعه رسائل )عالمه طباطبائا(،( ۴735ن )طباطبایا، محمدحسی 

 ( ۴735طباطبایی، محمدحسین) قم: بوستان ناپذیر )مجموعه رسائل )طباطبائی(،رساله خلق جدید پایان 

 کتاب. 
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 ( ۴۱03طباطبایی، محمدحسههین )قم:  رسههاله القوّه و الفعل )مجموعه رسههائل العالمه الطباطبائی(، ه.ق

 باقیات. 

 ( ۴731عبودیت، عبدالرسول )،تهران: سمت. درآمدی بر نظام حکمت صدرایی 

  ( ۴710کامرانی، سههمیه؛ سههعیدی مهر، محمد؛ يهبی، سههیدعباس« ) امکان حرکت در مجردات از نظر

 (. 01-7: 76، شماره يهن، «مالصدرا

 ( ۴755مطهر ، مرتضا )،تهران: صدرا.  مجموعه آبار 

 ( ۴756مطهری، مرتضههی« )جلد سههوم مجموعه آبار اسههتاد شهههید  ،«فه و روش رئالیسههماصههول فلسهه

 تهران: صدرا.  ،7، ج مطهری

  ( ۴756مطهری، مرتضهی )« تهران: 7، ج ، مجموعه آبار استاد شهید مطهری«شهر  منظومه مختصر ،

 صدرا.

 ( ۴762مالصهههدرا، محمد بن ابراهیم )تهران: مرکز نشهههر الشهههواهد الربوبیه فی المناهج السهههلوکیه ،

 هی. دانشگا

 ( ۴766مالصهههدرا، محمد بن ابراهیم )،تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.  شهههر  نصهههول الکافی

 پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

 ( ۴763مالصدرا، محمد بن ابراهیم )وی.، قم: مکتبه المصطفالحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه 

  ( ۴753مالصهدرا، محمد بن ابراهیم) ائل المس -سه رساله فلسفی )متشابهات القرآن ائل القدسیه )المس

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. نجوبه المسائل((،  -القدسیه 

  ( ۴۱۴5مالصهدرا، محمد بن ابراهیم  )بیروتالشواهد الربوبیه فا المناهج السلوکیه )مقدمه عربا(، ه.ق :

 مؤسسه التاریخ العربی. 

 الحکمه المتعالیه فا األسههفار العقلیه األربعه )با حاشههیه عالمه م(  ۴13۴ابراهیم ) مالصههدرا، محمد بن

 بیروت: دار إحیاا التراث العربی. طباطبائا(، 

 جا(.  ، )بیالمبدن و المعادتا(  مالصدرا، محمد بن ابراهیم )بی 
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سه حرکت

تابعی از جوهر و 
عرض

تابعی از جوهر و 
عرض

تابعی از جوهر و 
عرض

با جوهر و نسبت
عرض

تجدد امثال

مقدار حرکت 
جوهری 

مقدار حرکت 
طبیعی

تعریف حرکت

مجرد/ امر مفارق 

طبیعت سیال 
صورت / جوهری 

نوعیه نحوه وجود

ماهیت/هیولی

موضوع حرکت

افاضه ای

مراتبی

استحاله ای

قوه و فعل

امر مفارق 

جوهر مادی شیء 
متجدد

علت 
طبیعت/فاعلی

علت مباشر حرکت

کل هستی

اعراض و جوهر

ثبات جوهر/ اعراض

وقوع حرکت در 

شئونی بودن حرکت

مشکک بودن 
حرکت

متواطی بودن 
حرکت

تشکیک/تواطی

امر وجودی

امر وجودی

امر ماهوی

حقیقت حرکت

عرفانی تر/الهیات

فلسفه/ الهیات

علوم طبیعی

جایگاه بحث

اصالت وجود 
وحدت شخصی

اصالت وجود 
وحدت تشکیکی

ماهوی

سه سیر


